
तण हेदेखील एक फूलआहे

जॉज वॉिशं टन कावर
जीवनकहाणी



जॉज वॉिशं टन का रचा ज िवप ाव थेत झाला. 

ज त:च तोआजारी, दुबळ होता. ाचे विडल

नुकतेच िनवतले होते. तोआिण ाचा भाऊ जे या

दोघांची जबाबदारी एक ाआईवर होती. सवात

वाईट णजे तो एका गुलामाचा मुलगा होता. ाचं

भिव अंधकारमय होतं.

पण जॉज वॉिशं टन का र अि तीय माणूस ठरला. 

वाईटाचं चांगुलपणात, िनराशेचं आशेतआिण ेषाचं

ेमात पांतर कर ात तो यश ी झाला. आपलं

आयु ानं भोवताल ा जगात ा ेक

माणसाला मदतकर ासाठी वेचलं.

ही ाची कहाणीआहे.



एका रा ी, जॉजआिण ाचीआई मेरी यां ा मालका ा

णजे मोझेस का र ा घरात ते चोर घुसले. सगळेजण

घाब न लपले. पण मेरीआप ा बाळाला लपवेपयत, काही

माणसं ा दोघांना घेऊन अंधारात पसार झाली.

जॉज वॉिशं टन का रचा ज १८६० साली णजे
शंभरा न अिधक वषापूव िमसुरीम े झाला. तो एक
भयानककालखंड होता. आपाप ा मालकांपासून
गुलामांना काही चोरां ा टो ा पकडत. िनसटून
जा ाचा य करणार् ◌्यांना मा न टाकत.



मोझेस आिण ाची बायको सुझान या दोघांनी मेरी ा

मुलांना सांभाळलं. जॉज बारकुडा आिण अश होता. पण

तो वाढायला लागला तसा तो वेगळा अस ाचं ल ात आलं.

ाला आप ाभोवती ा ेक गो ीचं कुतूहल होतं.

पाऊस, फुलं, िकडेमकोडे सग ाब ल ाला

पडायचे. का र दांप ाला ा ा ांची उ रं देता येत

नसत.

मोझेस का रनं ांना शोधायला माणसं

पाठवली.  मेरीचा प ा लागला नाही. पण

काही िदवसांनी एक माणूसआप ा

घो ा ा खोगीराला बांधलेलं कोटातलं

मुटकुळं घेऊनआला. ते मुटकुळं णजे

– जॉज.



लहानपणी जॉज ानं लावले ा रोपांबरोबर तास ना तास

घालवायचा. एखादं रोप वाढत नसेल तर ामागाचं कारण शोधून

काढायचा. मग ते रोप जीव धरायचं आिण फुलायचं. िहवा ात तर

थंडीपासून वाचवायला तो झाडांवरआ ादन घालायचा. 

वसंतऋतूत िबया जवायचा. जॉज ेक झाडाची ेमानं िनगा

राखायचा.

लवकरच शेजारीपाजारी आप ा झाडांब ल जॉजचा स ा

मागायला लागले. ाला ते ांट डॉ र णायचे.



िदवसरा ी ा च ाबरोबर जॉजचं

कुतूहल वाढत चाललं होतं. आता

ाला शाळेत जाऊन िशकायचे वेध

लागले होते.

दर ान, गुलामिगरी संपली. पण

आसपास ा शाळांम े िन ो

मुलांना वेश न ता. ामुळे

वया ा दहा ा वष , जॉजआपला

भाऊ, आपली बाग, का रचं शेत

सोडूनआप ा ांची उ रं

शोधायला बाहेर पडला.



िजथे िजथे शाळा सापडली, ितथे ितथे जॉज वॉिशं टन का र

रािहला. जग ासाठी ानं िमळेल ती कामं केली. लोकांकडे

फरशा पुस ा, धुणं धुतलं, यंपाक केला. तो जे काम करत

असे, ते उ ृ दजाचं करत असते. छोटी कामंही ाला

मह ाची वाटत.

काही लोकांनी जॉजचा आप ा मुला माणं सांभाळ केला.

थम तो मा रया आिण अंॅटी वॅटिक यां ाकडे रािहला. ते

ाला आईविडलांसारखेच होते. नंतर तो कॅ सम े गेला

आिण ूसीआंटी आिण से ूरअंकल बरोबर रािहला. तो शांत,

मदतशील ेमळ मुलगा ा दोघांचाहीआवडता होतामदतशील, ेमळ मुलगा ा दोघांचाहीआवडता होता.



जॉजनं अनेक वष क केले. कॉलेजसाठी तो सतत पैसे

साठवायचा. ा मुलांना पालकांची मदत होती ती मुलं जॉज ा

खूपआधीच कॉलेजम े िशकत होती. जॉज कॉलेज ा िश णाचे

पैसे साठवेपयत तीस वषाचा झाला होता. तरीही कॉलेज वेश

सोपा न ताच. सग ाच कॉलेजेसम े फीचे पैसे ायची तयारी

असूनही िन ोनंा वेश िमळत न ता. 

जॉज डगमगला नाही. तो आयोवा रा ात गेला. ितथे िन ो

िव ा ाना सहज वेश असणारं कॉलेज ाला सापडलं.

कॉलेजम ेहौ जॉज कामं करत होताच. ानं ितथे िव ा ाचे

लॉंडीकपडे धु ासाठी लॉंडी सु केली.

ाचं िश ण चालू होतंच. िशकायला उ ुक असलेला तो एक

शार िव ाथ अस ाचं ा ा िश कांना आिण िम ांना

लवकरच कळून चुकलं. तो िपयानो वाजवायचा, सुरेख गायचा

आिण तो उ म िच ं काढायचा. खरं तर, आपणकला े ातच

चमकावं असंही ाला काही काळ वाटत होतं.



पणआपण पुढे काय करावं याब ल तो िजतका िवचार करत असे, 

िततकं लोकांसाठी काही करायची ाची उम उफाळून यायची. आपले

शेजारी आप ाला ांट डॉ र णायचे असं ाला अधूनमधून

आठवायचं.

झुडपांब लचं ाचं ेम िवल णच होतं. िजथं कुठे ानं वा केलं, 

ितथे ा ा खोलीत कायम रोपं वाढवली.

मग, जॉज वॉिशं टन का रनं शेती हा िवषय िशक ासाठी िनवडला. 

तो झाडं, फुलं, जिमनीचे कार याब ल िशकला. वेगवेग ा तणांची

नावं ानं मािहती क न घेतली. ा ासाठी तेही मह ाचं होतं. तोनावं ानं मािहती क न घेतली. ा ासाठी तेही मह ाचं होतं. तो

नेहमी णायचा : तण णजे चुकी ा िठकाणी वाढणारं फूल.

अजूनही ाला खूप पडायचे. कोणालाच ा ाचं उ र देता

आलं नाही, तर तो त:च उ र शोधायचा. रोपांवर योग क न ानं

इतर कोणाला ठाऊक नसलेली असं गुिपतं उलगडली.



कॉलेजचं िश ण संप ावर जॉज िशकवायला लागला. 

अलाबामा ा एका िन ोसंाठी असले ा कॉलेजम े ा ा

बु दम ेची गरजआहे असं ाला कळलं. ितथे णजे, 

ट गी इ ूटम े जॉज वॉिशं टन का रनं आयु ाचं

ेय पूण केलं.

अलाबामा े ा ापक का रनं िव ा ाना आिण शेतीवर

गुजारा करणार् ◌्या गरीब िन ो शेतकर् ◌्यांना िशकवलं. 

चांगलं पीक घे ासाठी ांना काही मूलमं िशकवले.



ब तेक शेतकरी कापूस िपकवत होते. पण टोळधाडी आिण पाऊस

यां ामुळे अनेकदा िपकांचं नुकसान ायचं. शेतक-यांना दोन

वेळचा घासही ातू न िमळत न ता. 

का रनं ांना कापूस सोडून इतर िपकं ायला सांिगतलं. रताळी, 

भुईमूग ही देखील जायला सोपी, चांगली िपकं आहेत. फ कापूस

िपकवून जिमनीची हानी होते. दरवष आलटूनपालटून वेगवेगळी

िपकं ा.. असं का रनं सुचवलं.

शेतरक-यांना मा ते पटत न तं. भुईमूगआिण रताळी लावायची

ांना भीती वाटत होती. कोणीच ते िवकत घेणार नाही अशी ांनाांना भीती वाटत होती. कोणीच ते िवकत घेणार नाही अशी ांना

खा ी होती.



पण का रनं मा योगशाळेत भरपूर योग केले होते.

रता ापासून अनेक गो ी तयार करता येतील हे ानं

शोधलं. ानं रताळी वाप न साबण, कॉफी आिण ाच

तयार केलं. रता ांपासून ानं १०० िनरिनरा ा व ू

बनव ा.

शगदा ांना ते ा मंकी फूड असं नाव होतं. का रनं

शगादाणे माणसांना खायलाही चांगले आहेत असं समजावून

सांिगतलं. एवढचं न े, तर ानं शगदा ांपासूनही अनेक

व ू बनव ा. कागद, शाई, शे ंग ीम, सॉसेस,व ू बनव ा. कागद, शाई, शे ंग ीम, सॉसेस,

िलनोिलअम आिण च दूधही. खरं तर ानं

शगदा ांपासून ३०० व ू बनव ा हो ा.

एकदा, ट गीम े खास पा णे येणार होते. ते ा डॉ.

का रनं जेवणाचा मे ू ठरवला होता. पा णे टेबलाभोवती

बसून खा पदाथाचा आ ाद घेत होते. सूप, ीम िचकन,

ेड, सॅलड, कॉफी, कंॅडी, केक आिण आईस ीम. हे सगळं

जेवण शगदा ांपासून बनवलं आहे हे पा ांना कळ ावर

ांना िवल णआ य वाटलं.



हळूहळू शेतकर् ◌्यांना जॉज वॉिशं टन का रचं णणं

पटायला लागलं. ांनी भुईमूगआिण रताळी लावायला सु वात

केली. ां ा ल ात याय ा आत अलाबामामधली ती दोन

मह ाची िपकं ठरली.



लवकरच संपूण अमे रका डॉ. का र या व ीला ओळखायला लागली.

समाजात ा अनेक िति त लोकांनी आिण अमे रके ा रा ा ांनी ाचा

स ार केला. स ा मागणारे शा आिण शेतकरी यां ा प ांनी ाची

प पेटी रोज ओसंडून वहात असायची. ाला गलेल पगारा ा नोकर् ◌्या,

कामं यांचे ाव यायचे. ते सगळे ानं नाकारले. पैसा ा ासाठी कधीच

मह ाचा न ता. िमळालेले अनेक चेक ानं कधी वटवले सु दा नाहीत.

आयु भर जॉज वॉिशं टन का र यानं लोकांकडून काहीच मािगतलं नाही. तो

सतत कुणालातरी मदत करत असायचा. कायम एकटेपणात आयु काढलेला

का र ावलंबी होता. आपले कपडे धुणं, रफू करणं हे तो त:च करायचा.

आपणच तयार केलेला साबण तो वापरायचा आिण त: ा हातानं उगवलेलं

अ खायचा.



अनेक िठकाणी का रला भाषणासाठीआमंि त केलं

जायचं. पण तो ट गी सोडायला फारसा उ ुक

नसायचा. ानं िच कला कधीच सोडली नाही. आप ा

नसरीतआिण योगशाळेत तो रमायचा. ानं अनेक

गो ी शोध ा. अलाबामामधली माती आिण झाडं

वाप न रंग (डाय) तयार करता येतात हे ानं शोधलं.

वया ा ऐशंी ा वष देखील तो कायरत होता. सारी

दुिनया झोपलेली असताना, िक ेक रा ी ा ा

खडकीतून उजेडाची ितरीप कायम िदसायची.



दा र ात ज ाला आले ा आिण अंधकारमय भिव

असलेला एक गुलाम मुलगा मोठा झा ावर देशातला एक

महान संशोधक बनला.

डॉ. जॉज वॉिशं टन का रनं आप ा मानं केवळ त: ा

देशा ाच न े, जर जगभरात ा लोकांचं आयु सोपं केलं.

समा


